
Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby 

Til beboerne i Vesterby fra afdelingsbestyrelsen. 

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 
Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

Rør projektet: Alle arbejder i forbindelse med rør projektet er nu afsluttet, det som står tilbage er en 
gennemgang af bl.a. udendørsarealer hvor der har været gravet og hæk som skal genplantes.  
Det er aftalt, at der d. 22.10.15. afholdes beboermøde som endelig afslutning på rør projektet, på dette møde 
vil man kunne komme med overordnet ris & ros til de involverede parter.  
Når tiden nærmer sig for mødet vil der blive omdelt yderligere information om indholdet på mødet.  
De beboere som endnu ikke har hentet deres nøgle på ejendomskontoret i forbindelse med at arbejdet er 
afsluttet i boligen, opfordres til at få hentet deres nøgle, husk nøgler kun udleveres mod underskrift.  
 
Yousee pakkevalg: Her i september bliver antenneanlægget gennemgået, i forbindelse med den nye aftale 
omkring pakkevalg. Der må i forbindelse med dette arbejde forventes afbrydelser af kortere eller længere 
varighed, i tidsrummet 8 til 15 fra mandag til fredag. Det er ikke således, at alle hver dag får afbrudt for 
signalet til internet, tv og radio, det vil kun være når der arbejdes med fordelene i de enkelte områder.  
Der planlægges en event hvor man kan komme og høre mere om de forskellige muligheder der er i 
forbindelse med aftalen om pakkevalg, mere information omkring dette kommer direkte fra Yousee.  
Skulle man opleve problemer efter d. 30.09.15. i lighed med dem der opleves i dag, er opfordringen fra 
bestyrelsen, at man kontakter Yousee og afgiver en fejlmelding, da vi er blevet lovet at signalet bliver bedre 
end det er i dag.  
 
Køkkenordning: Der har været forespørgsler omkring, at det beløb man kunne få i tilskud blev sat op. 
Bestyrelsen har drøftet dette og er kommet frem til at beløbet på 50,000,-kr. er et fornuftigt loft.  
Man skal huske på at bliver beløbet sat op vil dette betyde at huslejen stiger yderligere og i sidste ende kan 
betyde, at det kan blive svært at leje ud ved fraflytning.  
Der vil blive omdelt information omkring hvor meget der kan tages med i finansieringen, bl.a. kan der IKKE 
tages hvidevarer med i finansieringen, da disse ting er noget som afdelingen står for.  
Der har også været spurgt til om det er muligt at benytte bolig-job ordningen - Da den vedtagne 
køkkenordning falder ind under den fælles råderet kan bolig-job ordningen ikke benyttes.  
Skal der ske ændringer i vedtagne ordning omkring hvilke firmaer der kan benyttes og forhøjelse af prisloft 
skal der fremsættes et forslag til vedtagelse på et afdelingsmøde.  
 
Ændret sti føring: Som mange nok har opdaget, er der anlagt ny sti uden om daginstitutionerne, dette skyldes 
at kommunen har ønsket at sammenbygge de to institutioner til een.  
Efter anlægningen af stien er vi blevet opmærksomme på at der mangler lys efter solen er gået ned. Dette har 
været drøftet på et møde i grundejerforeningen og man enedes om, at indhente tilbud på etablering af lys og 
derefter tage en drøftelse omkring hvorledes udgiften skal fordeles.  
 
SMS ordning: Hvis man ønsker at få information omkring manglende vand, manglende varme, manglende TV, 
håndværker besøg m.m. så er det vigtigt at man tilmelder sig sms ordningen på ejendomskontoret.  
 

 
 

Husk at tjekke hjemmesiden, da der jævnligt kommer nye indlæg fra bestyrelsen til beboerne i Vesterby. 
Du er altid velkommen til at droppe os en mail med ris, ros eller gode idéer. 


